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Franstalige 
truien 

Op die mysterieuze manier waarop dingen in de mode ge-
raken, is sinds een seizoen of twee ineens de sweater met 
tekst weer terug. Veelal zie je mensen rondlopen met een 

zwarte of grijze trui van sweatstof, met daarop heel trots het 
woord Icon of Vogue.
En met dat Vogue kom ik meteen bij een subtrend van deze trend: 
het sweatshirt met Franse tekst.
 Kijk, ik wil niet onaardig doen over modemensen. Ik heb zelf 
een jaar bij een modeblad gewerkt, uiteraard met Franse titel 
(Elle), dus ik weet dat er leuke, slimme mensen in die wereld 
werkzaam zijn. Maar als het op Franse teksten op truien bedenken 
aankomt, zijn ze toch wel slecht bezig.
 Ik heb voor u een tijdje al die truien bestudeerd en gegroepeerd, 
en ik kom tot de volgende categorieën van Franstalige truien.
1. De categorie ‘middelbareschool-Frans’. Eigenlijk nog best geinig, 
want nostalgisch. Daarbij kun je denken aan de trui met de vraag 
“Parlez vous anglais” (zonder streepje en vraagteken, maar een 
kniesoor die daarop let). Of de trui met “Allons-y!” Die deed me 
reuze denken aan mijn Franse tekstboek van vroeger, On y va tous! 
– een titel die ik trouwens pas na drie jaar onderwijs zelf begreep. 
2. De categorie ‘mode’. Frankrijk is mode en mode is dus Frans. 
“C’est en vogue” kun je dus zonder nadenken op een trui zetten. 
Of “Chic”. En dat doen fabrikanten dan ook. En dat kopen mensen. 
Mensen die een chique trui willen. Of zouden ze dat ironisch dra-
gen?
3. De categorie ‘cliché-Frans’, ook wel te noemen de categorie ‘Kon 
je nou echt niks beters verzinnen?’ Wat te denken van de tekst “Je 
t’aime”? Dat heeft iemand op een trui gezet. En “Mon chéri”. En 
daar zijn er dus duizenden van gedrukt. Op wie slaat dat dan ei-
genlijk? Ben je zelf je eigen liefje? Of is die trui je liefje? “C’est la 
vie”, staat ook op een trui. En dan is er nog de vreemde, maar toch 
clichématige zin: “Pour toute ma vie! J’adore Paris.” En anders 
wel: “Paris Boutique.” Tuurlijk joh. Parijs Winkel. Schrijf het maar 
op een trui. Als het in het Frans is, is het goed.
4. De categorie ‘Ja, nu begint het eindelijk een petit peu origineel 
te worden.’ Ik vind het wel aardig als iemand op niks af “Risqué” 
op een saaie grijze sweater drukt. Ook viel ik voor de tekst “Ello”, 
maar dat komt vast doordat ik vroeger fan was van de Tweede  
Wereldoorlogcomedy ’Allo ’allo! “Je suis fatigué” vond ik ook wel 
een goeie. Misschien een leuke voor een prille moeder die haar 
boodschap wil overbrengen zonder zeurderig te klinken.
 Want in het Frans klinkt alles mooier.
 Zelfs ‘Ik ben moe.’
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VerTaald door ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de taal 

aan. In deze rubriek presenteert elke maand een vertaler zijn  

of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke  

oplossing.

Thérèse 
Cornips

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
Het was niet mijn grootste vertaalprobleem, maar 
het is wel leuk. In Sodom en Gomorra van Marcel 
Proust beschrijft de verteller hoe hij twee mannen, 
een baron en een vestenmaker, met elkaar hoort 
vrijen. Als de heren klaar zijn, blijkt dat de baron 
nog wel een keer wil. Dan hoort de verteller de ves-
tenmaker zeggen: “Vous en avez un gros pétard!” 
Dit pétard is een volkswoord voor ‘achterwerk’. De 
Haan, Hofstede en Van der Sterre hebben het later 
vertaald als: “Wat heeft u me een dikke reet!” Ik 
kon het juiste woord niet vinden. Ik wilde niet 
‘kontje’ zeggen of zoiets. Alle homo’s die ik kende, 
heb ik ernaar gevraagd. 
Hoe hebt u het opgelost?
Ik was op bezoek bij een homovriend, die als facto-
tum een jongen uit het volk had met wie hij ook 
wel naar bed ging. Hij heette Ruud, en sprak plat 
Amsterdams. Ruud was aan het meedenken, en 
toen vertelde hij dat zijn moeder laatst samen met 
hem en haar zus een jurk ging kopen, en van een 
exemplaar dat zijn tante aanprees had gezegd: “Dat 
gaat toch niet met die dikke batterij van mij.” En hij 
gaf een harde klap op zijn bil. Dat was voor mij de 
vondst. Pétard betekent onder andere ‘geschut’, net 
als batterij. Dus ik laat die vestenmaker zeggen als 
de baron nog een keer wil: “Het is me wat met die 
dikke batterij van u.” Batterij is gangbaar Jorda-
nees, want Ruud was een jonge jongen en zijn moe-
der leefde nog. Het staat ook in Van Dale; die geeft 
als achtste betekenis van batterij: “schertsend: ach-
terste. ‘De batterij laten spreken’, winden laten”.

thérèse cornips (1926) 

vertaalde werk van onder 

(vele) anderen Marcel 

Proust, waarvoor ze in 

1999 werd bekroond met 

de Martinus nijhoffprijs. 

onlangs verscheen bij 

van oorschot Met een 

bevroren jas en een ge-

leend tientje. Herinnerin-

gen van Thérèse Cornips, 

geschreven door Guus 

Middag.
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